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1 Inledning 

I år är det 25 år sedan Kents debutsingel ”När det blåser på månen” släpptes (1995). Efter 

bandets första singellansering har de blivit väletablerade och media har kommit att benämna 

dem som ”Sveriges största rockband”.1  

 Vad beträffar Kents första singelsläpp, kanske den observanta lägger märke till att titeln på 

denna är nästintill samma som Eric Linklaters barnbok Det blåser på månen (1944). 

Spänningsfältet mellan dessa två verk är vad som inom litteraturvetenskapen brukar benämnas 

som intertextualitet.2 Dessa typer av relationer till och beroende av andra verk kan bidra till en 

djupare förståelse för textens mening.3 Enligt Ulf Lindberg är intertextualitet dessutom ett 

vanligt förekommande fenomen inom rockmusiken.4   

 Bruket av intertexter är inget som slutar att förekomma efter Kents singeldebut. Tvärtom 

använder de sig relativt ofta av anspelningar till och stycken från olika verk genom den 26 år 

långa karriären. I samband med skapandet av albumet Vapen och ammunition (2002) intervjuas 

bandet och Joakim Berg, som skriver låttexterna, berättar då att: ”Jag har knappt ens lyssnat på 

musik när jag skrev låtarna, i stället har jag inspirerats av böcker, filmer och tv-serier med smart 

dialog”.5 Intertexter kan med andra ord vara medvetna från textförfattares håll, men så behöver 

inte fallet vara. Läsaren kan också göra associationer som inte skribenten har avsett. Syftet med 

följande uppsats är att undersöka vilka typer av intertextuella inslag som kan identifieras i 

låttexter av Kent och hur dessa eventuellt kan användas för att tolka låttexterna i fråga.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte är att identifiera intertextuella drag i några låttexter av Kent.  Däremot 

vill jag framhålla att jag är fri i mina associationer och att de intertexter som jag upptäcker 

kanske inte alla mottagare kan urskilja. Vidare avser jag inte att utröna huruvida de 

intertextuella sambanden är avsedda eller inte. Frågeställningarna för uppsatsen är: 

 
1 Per Bjurman, ”Kent tidernas största svenska rockband”, Aftonbladet.se 3/3 2003, 
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/xR8x2G/kent-tidernas-storsta-svenska-rockband (2020-05-20). 
Fredrik Blomberg, ”Historien om Kent”, Sveriges radio 16/12 2016,  
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6587750 (2020-05-20).  
2 Kjell Espmark, Dialoger, Stockholm: Norstedt 1985, s. 26. 
3 Espmark 1985, s. 37.  
4 Ulf Lindberg, Rockens text – ord, musik och mening, (diss. Lund),  Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion 1995, s. 98. 
5 Anders Dahlbom & Klas Ekman, Berättelsen om Kent, Stockholm: Telegram 2014, s. 60.  



 4 

• Vilka typer av intertextuella inslag kan identifieras i de valda låttexterna?  

• Hur kan identifierade intertexter användas i tolkningen av de valda låttexterna? 

1.2 Kent och musiken 

År 1990 bildar Joakim Berg, Sami Sirviö, Martin Sköld, Markus Mustonen och Thomas 

Bergqvist det band som i slutändan blir Kent. Däremot har bandnamnet och uppsättningen 

medlemmar förändrats genom åren. En av dessa ändringar är att Bergqvist ersätts av Martin 

Roos under 1992.6 

 Fyra år efter bandets födelse skriver Berg, Sirviö, Sköld, Mustonen och Roos bandets första 

skivkontrakt. Liksom nämnt i inledningen ges bandets första singel ut år 1995 men även det 

självbetitlade debutalbumet Kent lanseras samma år. I samband med att bandet har fått ett fäste 

i den svenska musikvärlden slutar Martin Roos och ersätts av Harri Mänty. Mänty blir kvar i 

bandet fram till år 2006.7 Bandmedlemmarna meddelar den fjortonde mars 2016 att deras då 

kommande album och efterföljande turné ska bli deras sista.8 

 Under Kents 26 år långa karriär skrivs majoriteten av låttexterna på svenska. Bandet hinner 

släppa 12 studioalbum, varav två, Isola och Hagnesta hill, även översätts till engelska för en 

satsning utomlands.9 Därutöver finns bland annat singlar skrivna till förmån för olika 

organisationer och en EP att tillgå.10 På samtliga av bandets låtar står Berg som textförfattare, 

men i vissa fall anges även medförfattare, exempelvis Sköld.11 

 Redan under 1994 framhäver journalisten Martin Gelin Joakim Berg som en av Sveriges två 

bästa textförfattare tillsammans med Thomas Öberg, känd från bland annat Bob Hund.12 Enligt 

Gelin gör Kents svenskspråkiga låttexter att de skiljer ut sig från resterande musiksverige, 

eftersom majoriteten under den tiden gör sin musik på engelska.13 Åsikten om att Bergs texter 

är starka är Gelin inte ensam om. Under 1995 beskriver Terry Ericsson bandets texter som ”[…] 

associationsrika, konkreta, vackra, mångbottnade, fula och poetiska”.14 Ett mer samtida 

perspektiv på hur låttexterna ser och har sett ut över tid finns också. Per-Olof Mattsson, 

 
6 Kent, ”Biografi”, https://kent.nu/biografi/ (2020-04-06). 
7 Ibid. 
8 Kent, ”Kent går i graven” (2016-03-14), Kent, https://kent.nu/2016/03/14/kent-gar-i-graven/ (2020-04-06). 
9 Kent, ”Diskografi”, https://kent.nu/diskografi/ (2020-04-06). 
10 Kent, ”Biografi”, https://kent.nu/biografi/ (2020-04-06). 
11 Kent, ”Diskografi”, https://kent.nu/diskografi/ (2020-04-06). 
12 Martin Gelin, ”Kent”, i Kent – texter om Sveriges största rockband, Håkan Steen (red.), Göteborg: Reverb 
2007, s. 38f. 
13 Gelin 2007, s. 38. 
14 Terry Ericsson, ”Ingen talar svenska…”, i Kent – texter om Sveriges största rockband, Håkan Steen (red.), s. 51. 
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universitetslektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, säger i en specialtidning 

utgiven av Aftonbladet i samband med bandets nedläggning att: ”Jag skulle säga att han [Berg] 

är väldigt medveten om språket. Det finns ingen amatörsmässighet i det hela. Man kan se en 

linje från de tidiga texterna som är mer gymnasiala till de senare som är mer komplexa dikter”.15 

Vidare har Berg, utöver de många priser som bandet har fått tillsammans, tilldelats Grammis 

för årets textförfattare vid två tillfällen, år 2003 för Vapen och ammunition (2002) samt år 2015 

för Tigerdrottningen (2014).16  

 När det gäller valet att skriva låttexterna på svenska till förmån för engelska, säger Berg år 

1995 att: ”Svenskan är ett mycket rakare språk. Det är hårdare, har inte lika många synonymer. 

Så man behöver inte alltid leta efter snygga akademiska vändningar och svåra ord för att det 

ska betyda något”.17 Berg tycker vid den tiden att han tenderar att skriva klyschiga texter och 

att fokus riktas mot att välja formuleringar som låter bra i sång när han inte behärskar språket 

lika väl som sitt modersmål.18 Trots detta har han skrivit låttexter på engelska efter detta 

uttalande, då inte bara för det egna bandet. Berg har skrivit engelskspråkiga låttexter 

självständigt och tillsammans med andra textförfattare, exempelvis för Titiyo och Zara 

Larsson.19 

 Det finns ett brett spann av tematik i Kents låttexter, men recensenter betonar bland annat 

deras tendens till att skildra utanförskapet. Musikjournalisten Håkan Steen beskriver att Kent 

genomsyras av en ”outsidermentalitet”, men att de samtidigt har blivit ett relativt folkligt band 

där många lyssnare kan identifiera sig i känslan av att inte passa in.20 På samma gång finns det 

stora möjligheter för andra tolkningar i bandets låttexter. Ett tydligt exempel på detta är den 

temagudstjänst som genomfördes i Danderyd år 2016. Prästen Jennie Wall som var med och 

anordnade denna säger i en intervju för Mitt i att: ”Deras [Kents] musik tar upp många 

livsfrågor. Förlåtelse, skuld, trasighet och så vidare. Existentiella frågor som många funderar 

 
15 Kristin Lundell, ”Jag tror definitivt att den här typen av texter och lyrik kommer studeras”, Aftonbladet 
special Kent, 8/12 2016, s. 88–89. 
16 Grammis, ”Grammisvinnarna genom åren”, https://grammis.se/om-grammis/grammisvinnarna-genom-aren/ 
(2020-04-07).  
17 Gelin 2007, s. 38. 
18 Gelin 2007, s. 38. 
19Harry Amster, “Titiyo tillbaka med eget sound”, SVD.se 22/12 2008, https://www.svd.se/titiyo-tillbaka-med-
eget-sound (2020-05-20). Daniel Horn, “EXTRA: Jocke Berg och Ed Sheeran skriver musik till Zara Larsson”, 
Gaffa.se 7/3 2017, https://gaffa.se/nyhet/115427/extra-jocke-berg-och-ed-sheeran-skriver-musik-till-zara-
larsson (2020-05-20). 
20 Håkan Steen, ”Det eviga utanförskapet”, i Kent – texter om Sveriges största rockband, Håkan Steen (red.), 
Göteborg: Reverb 2007, s. 9–11. 

https://gaffa.se/user-articles/19544
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över”.21 Att låttexterna kan kopplas till religiösa sammanhang visar också på vilken bred 

lyssnarskara som Kent har lyckats nå ut till.  

 Förutom att Mattson lyfter den lyriska dimensionen som låttexterna uppvisar, finns explicita 

kopplingar mellan Kents musik och lyrik. Vid ett konserttillfälle år 2003 valde bandet att bjuda 

in Bruno K. Öijer för att läsa upp dikter i stället för ett traditionellt förband.22 

1.3 Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt redogör jag för centrala begrepp som är relevanta för uppsatsens analys. Jag 

presenterar begreppens historiska bakgrund och olika teoretikers definitioner.  

1.3.1 Intertextualitet 

Begreppet intertextualitet betyder ”mellantextlighet” och avser de förhållanden som finns 

mellan texter.23 Grundtanken inom teorin är att alla texter ingår i ett större nätverk av texter. 

Ingen text är helt självständig, utan förutsätts vara i relation och beroende av andra texter.24 

Emellertid framhåller såväl Kjell Espmark25 som Graham Allen26 att det finns vissa svårigheter 

när det gäller hur begreppet bör definieras. En överblick över hur begreppet har förklarats 

historiskt kan vara i sin ordning för att söka svar på alternativa definitionsmöjligheter och vilka 

närliggande begrepp som existerar.  

 Begreppet intertextualitet föreslogs av Julia Kristeva under sent 1960-tal.27 Kristeva bygger 

i sin tur sitt resonemang på Michail Bachtin, även om Bachtin själv aldrig använde 

intertextualitet som begrepp, utan snarare fokuserade på texters yttranden och deras roll i det 

han kallade dialogisme.28 För att förstå begreppet intertextualitet, behöver vi gå tillbaka till 

Bachtin eftersom hans teori utgör en hörnsten i förståelsen av begreppet.29  

 
21 Josefine Grunér, ”Kent-gudstjänst i Danderyds kyrka”, Mitt i 1/12 2016, 
https://writer1.mitti.se/noje/gudstjanst-danderyds-kyrka/ (2020-04-08). 
22 Stefan Malmqvist, ”Helvit hyllning till blågula rockkungar”, SVD.se 7/6 2003, https://www.svd.se/helvit-
hyllning-till-blagula-rockkungar (2020-04-08).  
23 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception” i Litteraturvetenskap: en inledning, 2., [rev. och 
utök.] uppl., Staffan Bergsten (red.), Lund: Studentlitteratur 2002, s. 51.  
24 Graham Allen, Intertextuality, 2. uppl., Abingdon, Oxon: Routledge 2011, s. 1. 
25 Espmark 1985, s. 23f. 
26 Allen 2011, s. 2. 
27 Allen 2011, s. 14. 
28 Allen 2011, s. 14. Espmark 1985, s. 20. 
29 Allen 2011, s. 15. 
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 Bachtin framhäver betydelsen av att beakta att språket existerar i en social kontext och att 

det därför bär med sig sociala värderingar. Hans begrepp yttrande fångar utifrån hans 

uppfattning upp denna aspekt av språk. Meningen i yttranden är ett resultat av den historiska 

och sociala omgivningen, vilket innebär att ord inte självständigt bär på mening. Meningen i 

språket är beroende av och förlitar sig på den konkreta situationen mellan sändare och 

mottagare, på vad som sagts om dem tidigare och hur de uttrycks. Eftersom språket konstant 

reflekterar och transformerar olika gruppers intressen, är språket aldrig neutralt. Vidare menar 

han att allt språk svarar till tidigare yttranden och tidigare existerande mönster av mening och 

värdering, men att det också söker svar från framtida yttranden.30 Yttranden har därför en 

dialogisk funktion, även om de till synes kan framstå som monologiska.31 Däremot tenderar 

Bachtin att argumentera för att vissa poetiska former av text till övervägande del är monologiska 

eftersom de har sämre förutsättningar för dialog.32 

 Att språket alltid bär med sig spår från tidigare användningar och därför gränsar mellan ”det 

egna” och ”de andras”, är det som Kristeva tar fasta på när hon under 60-talet föreslår begreppet 

intertextualitet.33 Kristeva menar att en författare aldrig är originell med det som hen förmedlar 

i sin text, utan att hen sammansätter redan existerande texter. Texter består av olika yttranden 

tagna från olika texter, vilka korsar och neutraliserar varandra. 34 

 Olika efterföljande teoretiker har gjort försök att kategorisera arbetsområden inom 

intertextualitet, däribland Gérard Genette.35 För det första menar han, i kontrast till Kristevas 

resonemang, att intertextualitet är ett smalare begrepp som utgör en av fem kategorier inom det 

han benämner transtextualitet. Intertextualitet är inom Genettes begreppsuppfattning 

exempelvis citat och allusioner.36 En annan av dessa kategorier som har relevans för denna 

undersökning är paratextualitet. Paratextualitet omfattar de typer av texter som angränsar till 

huvudtexten och dessa fungerar som att vägledning i läsarens reception. Inom paratextualitet 

ingår dels peritext, vilket omfattar exempelvis förord och titlar av olika slag, dels epitext vilket 

avser offentliga tillkännagivanden, intervjuer eller andra typer av diskussioner av och om 

textförfattaren. Det sistnämna ligger något längre bort från huvudtexten.37 Övriga tre kategorier 

är inte relevanta i denna studie och kommer därför inte vidareutvecklas.  

 
30 Allen 2011, s. 16–20. 
31 Espmark 1985, s. 20. 
32 Allen 2011, s. 25. 
33 Ibid, s. 28.  
34 Ibid, s. 35. 
35 Espmark 1985, s. 22.  
36 Espmark 1985, s. 22. 
37 Allen 2011, s. 100–101. 
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 Kopplat till paratextualitet är även Lawrence Kramers begrepp designator väsentligt, även 

om han i första hand diskuterar detta begrepp i förhållande till klassisk musik. Vad som räknas 

som designator är exempelvis titlar och vokal text, men han menar samtidigt att lite vad som 

helst kan ingå i begreppet.38 En designator påverkar musikens representation implicit eller 

explicit och den blir därför en typ av vägvisare för lyssnaren: ”Alerted by the designator, the 

listener is empowered to find likenesses between specific features of the music and the 

designated object(s) of representation”.39 I tillägg fastslår han att den representation som en 

designator pekar på i varierande mån kan bedömas som sann eller falsk, vilken därefter kan 

accepteras eller avvisas. Däremot blir inte dess roll mindre betydelsefull om den betraktas som 

falsk med bakgrund mot att: ”a misrepresentation is still a representation”.40  

 Som nämnt, kritiserar Espmark termen intertextualitet eftersom begreppet inte kan definieras 

entydigt. Denna definitionsproblematik medför svårigheter att avgöra vad som bör betraktas 

som ett ”eko” av andra texter.41 Espmark använder i stället begreppet dialogicitet, vilket är ett 

snävare begrepp eftersom det utgår från två kriterier. Jämfört med intertextualitet, vars enda 

krav är att texten ”ekar” en annan text, måste texten ”svara” den andra texten.42 Hans definition 

har därför vissa likheter med Bachtins resonemang om att texter för dialog med varandra. 

Förutom detta diskuterar Espmarks textens möjlighet till dialog mellan text och den samtid som 

texten har tillkommit i. En skillnad mellan Bachtins och Espmarks begreppsuppfattning är 

däremot att Bachtin sträcker sig längre än Espmark eftersom han menar att texten också kan 

föra en dialog med senare tillkomna texter.43 Det andra kriteriet för dialogicitet är att texten har 

en intention, vilket bör framhävas inte är detsamma som författarens intention. Att det finns 

intentionalitet i texten handlar snarare om att det finns ”distinkta, klart definierbara röster”.44  

1.3.2 Intermedialitet 

Under samma decennium som Kristeva myntade intertextualitet, föreslog Dick Higgins termen 

intermedialitet. I likhet med intertextualitet handlar även intermedialitet om samspel och 

samverkan, men då mellan olika medier. Bakgrunden till Higgins förslag var hans uppfattning 

 
38 Lawrence Kramer, Classical music and postmodern knowledge, Berkeley: Univ. of California Press 1995, s. 69. 
39 Kramer 1995, s. 69. 
40 Ibid. 
41 Espmark 1985, s. 24. 
42 Ibid, 25–28. 
43 Ibid, s. 27. 
44 Ibid, s. 23f, 133. 
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om att den samtida konstvärldens bästa verk antingen föll mellan eller rent av överlappade 

traditionella medier.45   

 Trots att begreppet föreslogs redan under 1960-talet, fick inte denna forskningsinriktning 

ordentligt genomslag förrän vid millenniumskiftet. Det intermediala forskningsfältet är däremot 

inte helt sprunget ur intet, utan flertalet besläktade forskningsdiscipliner går att finna historiskt.  

Liknande inriktningar såsom jämförande estetik, jämförande konstartsstudier och interartiella 

studier har avlöst varandra genom historien och har till viss del funnits parallellt. Emellertid 

har dessa tre forskningsdiscipliner främst varit kopplade till konst och konstfilosofi. 

Exempelvis har man inom den interartiella inriktningen, som även överlappar tidsmässigt med 

intermedialitet, studerat samspel och samverkan mellan konst och olika konstarter. 

Undersökningsområdet vidgades med det nya begreppet och man fick därmed större möjlighet 

att utforska populärvetenskap och dess möten mellan ton, bild och ord.46  

 Grundpremissen inom den intermediala inriktningen är att tonernas, bildernas och ordens 

medier oftast inte kan betraktas som helt isolerade från varandra. Även om vi tenderar att göra 

tydliga avgränsningar mellan olika traditionella medier, uppfattar mottagare sällan ett verk som 

bestående av ett ”rent” medium. Exempelvis framförs musik i lingvistiska kontexter, eftersom 

de omgärdas av verbala texter såsom titlar och recensioner. Man pratar därför om att alla typer 

av konstarter är blandade medier.47   

 Hans Lund särskiljer mellan tre typer av intermedialitet i ett försök att skapa en överblick 

inom forskningsområdet. Dessa benämner han: kombinerade medier, integrerade medier och 

transformerade medier.48 Dock betonar Lund att dessa kategoriseringar, liksom de flesta andra 

typologier, innebär en förenklad syn som bland annat förbiser att det finns undantag eller 

överlappningar.49    

 Kombinerade medier innebär att medier läggs till på varandra på olika sätt. Lund lutar sig 

mot A. Kibédi Vargas begreppsformuleringar och särskiljer mellan två typer av kombinerade 

medier. För det första kan medierna referera till varandra från två avskilda positioner, vilket 

också kallas interreferens. Interreferens kan exempelvis uppträda i en bilderbok där 

illustrationer och text för dialog med varandra. För det andra kan medier samexistera. I sådana 

 
45 Hans Lund, ”Medier i samspel”, i Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Hans Lund (red.), Lund: 
Studentlitteratur 2002, s. 18. 
46 Lund 2002, s. 13–17. 
47 Ibid, s. 7, 10–11. 
48 Ibid, s. 19f. 
49 Ibid, s. 21. 
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fall beblandas medierna med varandra inom samma utrymme, till exempel i en reklambild eller 

i en tecknad serie.50  

 Den andra typen, integrerade medier, kännetecknas av att medier existerar i symbios inom 

ett verk. Integrerade medier liknar i viss mån underkategorin samexistens, vilken tillhör 

kombinerade medier. Skillnaden är dock att man inte kan separera medier som är integrerade. 

Skulle de särskiljas från varandra blir verket ofullständigt ur ett semiotiskt perspektiv. Exempel 

på integrerade medier är kalligrafi, konkret poesi och ljudpoesi.51 

 Den tredje och sista kategorin transformerande medier innebär, som kategorinamnet antyder, 

att ett medium omformas till ett annat. Ett tydligt exempel på detta är adaption av en roman till 

film eller något mer abstrakta transformeringar, såsom att ett musikalt stycke strävar efter att 

gestalta en tidigare verbal berättelse genom dess tonsammansättningar eller att en dikt 

omskriver ett bildkonstverk i tryckt, verbal text. Ett medium kan således på ett indirekt sätt 

referera till eller representera andra medier.52 

1.4 Tidigare forskning 

Denna undersökning relaterar till en mängd tidigare studier av låttexter. Inte minst bör Ulf 

Lindbergs Rockens text – ord, musik och mening nämnas i sammanhanget. I denna avhandling 

från 1995 har Lindberg undersökt ”hur texten bidrar till att ge rocken mening”.53 I sitt material 

har han dock inte enbart begränsat sig till ”rocklåtar”, utan behandlar även musik från 

exempelvis genrerna soulpop och postmodern politisk rap. Lindberg kombinerar även 

låtanalyserna med en receptionsundersökning där unga rockfans har fått tolka samma texter 

som honom. 

 I liknande anda som Lindbergs receptionsundersökning, har även en studie gjorts av 

Kentfans tolkningar av bandets låttexter. David Westlinders examensuppsats ”Vad är det du 

egentligen vill säga?” – En diskursanalys av Kentares tolkningar av Joakim Bergs låttexter 

framlades under 2013 vid Stockholms universitet.  

 Utöver ovanstående undersökning har jag funnit två andra studier som är relaterade till Kent. 

Sara Lindqvist har undersökt bandets låttexter utifrån hur de gestaltar melankoli i ”Hur långt 

man än har kommit är det alltid längre kvar”. Gestaltning av melankoli och vemod i Kents 

låttexter. Lindqvists examensuppsats framlades vid Uppsala Universitet under 2019. 

 
50 Ibid, s. 20.  
51 Ibid, s. 20. 
52 Ibid, s. 20f. 
53 Lindberg 1995, s. 12. 
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 Slutligen finns även en vetenskaplig artikel om bandets låttexter. Artikeln “Kent’s Sweden, 

or what a rock band can tell us about a nation” publicerats i den internationella geografiinriktade 

tidskriften Fennia år 2013 och är skriven av Ola Johansson, professor i geografi vid University 

of Pittsburgh at Johnstown. Johansson argumenterar i denna artikel för att Kent såväl 

representerar som aktivt formar modern svensk nationalidentitet tillsammans med sin publik.54 

Vidare identifierar Johansson tre teman som betydelsefulla för att förstå den bild av svenskhet 

som låttexterna skildrar.  

 Den första kategorin omfattar bandets klass- och platsresa. Johansson framhäver 

bandmedlemmarnas ursprung i den mindre staden Eskilstuna och deras flytt till Stockholm som 

faktorer vilka kommer till uttryck i sångtexterna. Eskilstuna som har en bakgrund som 

industristad med produktion av vapen, lås och olika maskiner beskrivs som en sovande 

spökstad. Detta till trots att stadens namn aldrig nämns explicit, utan endast hänvisas till genom 

namn på bostadsområden eller genom mer vaga anspelningar. I kontrast till detta framställs 

Stockholm som ett område som kan utforskas och som erbjuder nya möjligheter. Bland annat 

styrker Johansson städernas koppling med låtarnas utgivningsår och de år som nämns i 

texterna.55  

 För det andra diskuterar Johansson Kents användning av nationella myter. Bandet använder 

sig av olika föreställningar om Sverige och svenskar, men på olika sätt då de moderniseras, 

omformas eller avfärdas. Även om Johansson menar att det finns flera återkommande teman i 

texterna, urskiljer han tre olika men samtidigt sammanvävda ”nationella landskap”: ett inre 

(känslomässigt) landskap, ett vinterlandskap och ett urbant landskap. Det inre landskapet som 

Kent beskriver i sina texter rör teman såsom ensamhet, isolation och utanförskap.56 Johansson 

säger vidare att: ”When Kent articulate an inner landscape, they often do so in a winter setting. 

In Kent’s world the weather is typically rainy, snowy, cold, dark, or damp”. 57 Detta kontrasterar 

enligt honom till den benägenheten att romantisera naturen, landsbygden och sommaren som 

ofta förekommer i svensk musik. De vinterlandskap som uppmålas i texterna är mer än bara 

miljöbeskrivningar; de används också metaforiskt för vantrivsel och bekymrande tankar. Vad 

beträffar det urbana landskapet är detta lika mycket sammanvävt med de två andra landskapen 

eftersom staden bland annat beskrivs som kall och fuktig vid flera tillfällen. Vidare menar 

 
54 Ola Johansson, “Kent’s Sweden, or what a rock band can tell us about a nation”, Fennia, 191, 2013:1, s. 40–
57. https://fennia.journal.fi/article/view/7337 (2019-04-27). 
55 Johansson 2013, s. 43–46. 
56 Ibid, s. 47. 
57 Ibid, s. 48. 
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Johansson att staden inte bara en scen för att skildring av känslomässig missnöjdhet, utan att 

den också fungerar som en protagonist i berättandet.58  

 Den sista kategorin som Johansson identifierar benämner han som det offentliga landskapet. 

Från att nästintill endast förmedla det privata, inre landskapet, har bandet över tid vidgat 

perspektivet till också reflektera över nationell politik i sina texter.59 Johansson exemplifierar 

med ”En ensam lång väg hem” från 2010 där jaget beskriver att: ”Först när regnen kom / och 

högervinden ven / Tog jag ett tåg från Stockholm / vida världen via Flen”, som senare i texten 

vänder till: ”Först när våren kom / med solidaritet / längtar jag hem till Stockholm”.60 Dessa 

rader tolkar Johansson som att den nyliberala vågen i det svenska samhället är något som tynger 

Kent.61  

 När det gäller tidigare undersökningar av intertextualitet i låttexter finns ett rikligt utbud. 

Bland annat kan Jacob Forsbergs uppsats från år 2017 nämnas. Denna heter ”Inspiration är 

svårt att finna. Du måste ta den där du hittar den.”: En analys av det medvetna bruket av 

intertextualitet i Bob Dylans låttexter mellan 1963–65. Däremot har jag inte funnit någon 

tidigare studie som rör intertextualitet i Kents låttexter.  

2 Metod och material 

I detta avsnitt redogör jag dels för undersökningens metod, dels för dess material. Vidare 

diskuteras även valet att analysera låttexter i ett eget avsnitt (2.2). 

2.1 Metod 

Uppsatsens övergripande metod är närläsning eftersom jag generellt tittar på texternas 

uppbyggnad, men även intertextualitet kombineras, med bakgrund av att det fungerar som såväl 

teori som metod.62  

 Intertextualitet är dock, liksom redogjort för i avsnitt 1.3.1, ett begrepp som teoretiker 

definierar på flertalet sätt. Detta innebär att det behöver preciseras för att studien ska vara 

genomförbar. Jag utgår därför från Espmarks kriterier om att den analyserade texten har 

 
58 Johansson 2013, s. 48–49. 
59 Ibid, s. 49–50.  
60 Joakim Berg, ”En ensam lång väg hem”, Kent.nu, https://kent.nu/latar/ensam-lang-vag-hem/ (2020-05-19). 
Johansson översätter i sin artikel majoriteten av de svenskspråkiga låttexterna till engelska. Jag har däremot 
valt att använda raderna från originaltexten. 
61 Johansson 2013, s. 53.  
62 Anna Nordlund, Varför litteraturvetenskap?, Lund: Studentlitteratur 2013, s. 13. Olsson 2002, s. 51. 
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intention och den står i dialog med andra texter.63 Att texten har intention innebär inte att 

författaren har en medveten intention, utan att det finns tydligt urskiljbara samband mellan 

texter. Det måste således finnas en avsedd semantisk betydelse i texten som pekar på samband 

till en annan text.64  

 För att ytterligare möjliggöra diskussion om texters samband används Anders Olssons 

distinktioner med motsatspar. Dessa är delvis utsprungna från den traditionella komparativa 

forskningen, men fungerar även inom studier av intertextualitet eftersom bägge metoderna 

avser att jämföra olika texter med varandra i syftet att försöka påvisa hur en text påverkar en 

annan.65 Med hjälp av Olssons indelningar gör jag skillnad på om sambanden mellan texterna 

är svaga eller starka, explicita eller implicita och vänskapliga eller antagonistiska.66 Olsson gör 

även skillnad på avsedda och icke-avsedda intertexter.67 Dessa typer av samband analyserar 

däremot inte, eftersom syftet inte är att fastställa författarens intention. 

 I analysen är det i huvudsak de skrivna texterna som undersöks, men jag lyssnar även på 

låtarna. Detta diskuteras närmare i efterföljande avsnitt (2.2). Tilläggsvis tittar jag även på 

låttexternas omgivande paratexter såsom albumens titel och omslag. 

2.2 Att tolka låttexter 

Det material som jag har valt att använda i denna uppsats är i sin grundform intermedialt, 

eftersom varje låt i sin ursprungliga kontext består av både ton och text. Lindberg skiljer mellan 

en låts utsaga och utsägelse, när han menar att en sångtext äger en ”dubbel existensform”. En 

sångtexts utsaga är det oftast fastställda skriftliga materialet, medan utsägelse hänvisar till det 

färdiga uppförda verket.68 

 Sett till Lunds kategoriseringar av intermedialitet skulle man kunna hävda att låtarna är 

kombinerade medium om man ställer sig bakom att texten kan isoleras från musiken.69 Dock är 

det inte helt oproblematiskt att analysera texten avskilt från dess musikaliska omgivning. 

Exempelvis motsätter sig Lindberg detta. Han menar att dessa texter är tydligt avsedda för att 

framföras som sång och att de dessutom oftast är påverkade av denna kontext.70 Utifrån hans 

 
63 Espmark 1985, s. 27f. 
64 Ibid, s. 27, 133. 
65 Olsson 2002, s. 54, 56.  
66 Ibid, s. 51–52. 
67 Ibid, s. 61–62. 
68 Lindberg 1995, s. 14. 
69 Lund 2002, s. 20.  
70 Lindberg 1995, s. 13-14.  
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resonemang är låttexterna snarare integrerade medium eftersom beståndsdelarna inte kan 

särskiljas från varandra, utan bör analyseras i sin helhet.71 Som en del av hans motivering för 

varför låttexter inte ska behandlas som lyrik, menar han att det antagligen är få personer som 

köper skivor för att läsa låttexterna.72 I tillägg bör framhävas att det numera är få personer som 

över huvud taget köper skivor, eftersom strömningstjänster till stor del har ersatt denna 

musikdistribution.73 Däremot finns det stora möjligheter att ta del av låttexterna på internet i 

stället för att läsa dem i albumets omslagshäfte. Vår digitala samtid har vidare möjliggjort att 

diskussion om låttexternas innehåll och mening kan föras i olika forum. Exempelvis har det 

numera stängda diskussionsforumet forumet.kent.nu varit en sådan mötesplats. Även hemsidan 

genius.com tillåter läsare att lägga in kommenterar till olika låttexter. Detta visar att det trots 

allt finns ett stort intresse och behov att både prata om och tolka olika låttexter. 

 Hillevi Ganetz instämmer i Lindbergs resonemang om att den musikaliska omgivningen inte 

bör ignoreras vid analys av låttexter. Hon hänvisar till att den musikaliska dimensionen i poesi 

ofta utgör en nyckelroll och menar att det är möjligt att se musikens roll i rocktexter på ett 

liknande sätt: att musiken förstärker texten i fråga.74 Vidare motiverar hon att även sången bör 

tas i beaktning vid analys eftersom den utgör en roll i berättandet. Jaget som skapas i texterna 

bygger på en röst som förknippas med attribut såsom kön, men också person och artistroll. 

Rösten är en berättare i sången, vilken kontrollerar handlingen genom såväl sin attityd som 

röstkvalitet. Att jaget är format av en förutbestämd berättare är också något som skiljer låttexter 

från lyriken.75 Mot bakgrund av detta resonemang använder jag inte könsneutrala pronomen 

vid hänvisning till jaget vid de tillfällen som jag med säkerhet vet vem som sjunger, vilket oftast 

är Berg.  

 I denna undersökning har jag, som nämnt ovan i avsnitt 2.1, valt att i första hand analysera 

texten, men jag tar även det musikaliska framförandet i beaktning i de fall som jag bedömer att 

detta har relevans. Med Lindbergs begreppsdefinition innebär detta att jag i min analys 

använder låtarnas utsaga, de tillgängliga skrivna texterna, men samtidigt undersöker låtarnas 

utsägelse för att utröna huruvida de musikaliska inslagen stödjer tolkningarna.76  

 
71 Lund 2002, s. 20.  
72 Lindberg 1995, s. 13. 
73 Patrik Lindgren, ”Nya siffror: cd-skivförsäljningen kollapsar men strömningen ökar i raketfart” (2019-01-06), 
Lira, https://www.lira.se/nya-siffror-cd-skivforsaljningen-kollapsar-men-stromningen-okar-i-raketfart/ (2020-
05-01). 
74 Hillevi Ganetz, Hennes röster: rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt, (diss. Stockholm) 
Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion 1997, s. 40–41. 
75 Ganetz 1997, s. 41–43. 
76 Lindberg 1995, s. 14. 
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2.3 Material 

Eftersom Kent har en stor mängd av låttexter, har avgränsningar varit nödvändiga. Uppsatsens 

material består därför av tre låttexter och dessa har valts ut baserat på lämplighet i förhållande 

till frågeställningen. Samtliga låttexter är skrivna av Joakim Berg och finns tillgängliga för 

allmänheten genom bandets tidigare officiella hemsida, Kent.nu. Emellertid har jag även valt 

att transkribera en låt, eftersom den skrivna texten från såväl hemsidan som albumkatalogen 

avviker från den sjunga versionen. De låttexter som undersöks i uppsatsen är: 

• ”Romeo återvänder ensam” (Du och jag döden 2005) 

• ”Sjukhus” (Röd 2009) 

• ”Allt har sin tid” (Tigerdrottningen 2014) 

”Romeo återvänder ensam” är den låt som har transkriberats. 

3 Analys 

I följande avsnitt analyseras uppsatsens material. Varje låttext behandlas enskilt tillsammans 

med sina respektive omgivande paratexter. Låttexterna återges i sin helhet i bilaga 1–4.  

3.1 ”Romeo återvänder ensam” 

”Romeo återvänder ensam” återfinns på Kents album Du och jag döden, vilket släpptes 2005. 

Denna albumtitel är en pastisch på citatet: ”Du och jag, Alfred”, vilket sägs av Emil i Astrid 

Lindgrens Nya hyss av Emil i Lönneberga.77 På albumomslagets framsida framställs en 

halvnaken människa som spelar kort med ett skelett. Bilden är i grönblå ton och omgivningen 

ser i det närmaste dystopisk ut med de karga träden i bakgrunden. Denna animerade 

framställning kan föra tankarna till den välkända scenen ur Ingmar Bergmans film Det sjunde 

inseglet (1957), där huvudkaraktären möter döden i ett schackparti.78 Däremot skildrar 

skivomslaget ett modernare möte med en dödsgestalt, inte bara mot bakgrund av att kortspel 

upplevs som mer aktuellt för tiden, utan också eftersom mötet omringas av ölburkar. Vid 

 
77 Astrid Lindgren, Nya hyss av Emil i Lönneberga, 9. uppl., Stockholm: Rabén & Sjögren 2002, s. 46. Även 
filmatiseringen av samma verk. 
78 Ingmar Bergman, Det sjunde inseglet, 1957.  
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skelettets, eller dödens, högra sida befinner sig även en svart korp – ett djur som ofta brukar 

förknippas med döden eller symbolisera ett dåligt omen.  

 Filmscenens svartvit-rutiga schackbräde transformeras på skivomslaget till spelkortens 

baksidestryck, vilket ytterligare är ett tecken på ett intertextuellt samband mellan omslagsbilden 

och Det sjunde inseglet. Dessutom överensstämmer de två verkens miljöer eftersom bägge 

händelseförlopp är förlagda intill ett vattendrag. Vattens symboliska betydelse kan variera, men 

ofta lyfts döden som ett alternativ, då det ”påminner om nedsjunkande och undergång”.79 Att 

mötet med döden sker på en strand är därför inte helt oväntat. 

 Vad som dock skiljer sig mellan framställningarna är karaktärernas band till det ”goda” och 

”onda” i spelet mellan liv och död. Svart får ofta illustrera det onda, medan vitt inte sällan står 

för det goda i olika berättelser. I filmscenen spelar döden med de svarta spelpjäserna och 

Antonius Block med de vita. Till skillnad från detta kan dock inte deltagarna i kortspelet tydligt 

representera varken svart eller vitt med sina kort. En möjlig tolkning av albumomslaget är 

därför att döden och livet aldrig till fullo kan betraktas som gott eller ont. Liksom det 

intertextuella inslaget som går att skönja i albumtiteln, kan man betrakta albumbilden som en 

pastisch på Bergmans filmscen och detta samband bör betraktas som starkt. 

 Både albumets titel och omslag är goda exempel på Kramers begrepp designator, eftersom 

de självständigt förmedlar en representation och leder in lyssnaren till verket.80 Att skivnamnet 

innehåller ordet död och att bilden skildrar mötet med döden, leder till föraningar om att döden 

är närvarande tematiskt i albumtexternas innehåll. Om man dessutom beaktar Emil och Alfreds 

relation i Lindgrens verk, kan albumtiteln indikera att det finns ett varmt och vänskapligt 

förhållande mellan jaget och döden.81 Däremot behöver inte döden enbart syfta till ett liv som 

avslutas, utan det kan även användas för att beskriva övergångar eller förändringar. 

 Tillika kan den paratext som låttiteln ”Romeo återvänder ensam” utgör, skapa förväntningar 

hos mottagaren. För det första implicerar personnamnet Romeo att det också finns en Julia. I 

samband med denna association skapas förväntan om att texten handlar om en kärlekshistoria 

som slutar tragiskt. Redan i titeln finns således en intertextuell relation till William 

Shakespeares tragedi Romeo och Julia.82 Detta kan liknas med Olssons exempel Ulysses av 

James Joyce. Han menar att valet av denna titel leder in läsaren i förväntan om att verket är 

 
79 Hans Biedermann, Symbollexikonet, övers. Paul Frisch och Joachim Retzlaff, Stockholm: Forum 1991, s. 451–
454. 
80 Kramer 1995, s. 69. 
81 Astrid Lindgren, Nya hyss av Emil i Lönneberga, 1966.  
82 William Shakespeare, Romeo and Juliet, 1597.  
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skapat i samspel med Homeros Odyssén.83 Denna intertext räknar Olsson in som en explicit 

sådan. Även det intertextuella sambandet mellan ”Romeo återvänder ensam” och Romeo och 

Julia bör betraktas som explicit eftersom associationerna till Shakespeares verk uppkommer 

redan i titeln. Den intertextuella relationen som finns mellan låttexten och Shakespeares Romeo 

och Julia återkommer jag till i vid flertalet tillfällen i följande analys.  

 När det gäller textens struktur, består denna av fem strofer och till skillnad från en hel del 

annan rockmusik är inte någon refräng tydligt urskiljbar i det skrivna verbala texten. I den 

inledande strofen beskriver en betraktare miljön: ”En isig vind över vattnet bär ett eko från de 

dödas värld / En hälsning från ett svartsjukt hånfullt hav / Och vintern sliter pirens skjul, river 

lyktor från en firad juli / från pariserhjulets skelett av trä och sten”. Ett scenario som äger rum 

under en kall vinterdag presenteras och genom att påpeka att resterna från en sommarfest 

fortfarande finns kvar målas en bild av ett övergivet landskap upp. Det musikaliska introt 

illustrerar det ekot som nämns i första raden genom att volymen långsamt ökar som om något 

färdas. Det finns också en typ av suggestiv känsla i tonerna i denna långsamma ökning, vilket 

förmodligen inte är en slump eftersom formuleringarna ”de dödas värld” och ”pariserhjulets 

skelett” följer introt.  

 Liksom i den antika grekiska mytologin markerar vattnet, ”ett svartsjukt hånfullt hav”, en 

gränsdragning mellan livets och dödens rike eftersom ett eko explicit färdas över vattnet från 

”de dödas värld”.84 Samtidigt stärks också sambandet till Shakespeares verk. En liknande 

havsmetafor påträffas i den välkända balkongscenen när Juliet frågar hur Romeo hittade henne: 

”[…] Kärlek tog min syn och ledde mig. / Någon sjöman är jag inte, men jag vet att / Att om 

du fanns på andra sidan havet / Så skulle vinsten vara resan värd”.85 Även på originalspråket i 

samma scen används havsmetaforer för sökandet:86 ”[…] I am no pilot; yet, wert thou as far / 

As the vast shore washed with the farthest sea, / I should adventure for such merchandise”.87 

Det ligger därför nära till hands att inledningsvis anta att jaget återvänder för att återigen söka 

sin Julia. 

Andra intertextuella samband står att finna i samma strof. Ordparen sliter och river kan föra 

tankarna till Pär Lagerkvists dikt ”Ångest, ångest är min arvedel”, där Lagerkvist använder de 

 
83 Olsson 2002, s. 60–61. 
84 Nationalencyklopedin, ”Styx”, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/styx (2020-05-04) 
85 William Shakespeare, Romeo och Juliet, [Ny utg.], Stockholm: Ordfront 2003, s. 45. Göran O. Eriksson som har 
översatt denna utgåva till svenska har valt att behålla originalnamnet på Juliet. Däremot använder jag Julia i 
fortsättningen, eftersom detta namn förmodligen är det mest etablerade i svenskan.  
86 Jag har valt att använda Shakespeares verk på både originalspråket och i svensk översättning eftersom bägge 
versioner läses i Sverige och en översättning möjligtvis kan förlora vissa betydelsefulla formuleringar. 
87 William Shakespeare, Romeo and Juliet, Ware: Wordsworth 1992, s. 34.  
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två synonymerna i formuleringen: ”Ack, mina naglar sliter jag från fingrarna, / mina händer 

river jag såriga, ömma”.88 Trots den påtagliga ordöverensstämmelsen är sambandet till 

Lagerkvists dikt inte helt enkelt att tolka. Som nämnt är ordparet synonymer, vilket innebär att 

likheterna mellan formuleringarna skulle kunna vara slumpmässig. Däremot finns ytterligare 

belägg för ett intertextuellt förhållande mellan dessa två texter, vilket jag återkommer till.  

 De ovan nämnda inledande två versraderna från första strofen får en stor betydelse i 

förhållande till den andra strofen. Den andra strofens första rader bör tolkas som just ett eko 

från dödsvärlden: ”(Jag vill ha dig, du är min du är bara min) / (Jag vill ha dig, jag är din jag är 

bara din)”. Att dessa två rader är hälsningsekona framgår tydligare i den framförda 

textversionen, eftersom dessa rader då är mer dova jämfört med övrig sång. Vidare uppträder 

slutrim för första gången i dessa två versrader.  

 Det är också med ovanstående två rader med en explicit längtan efter någon, som ett 

berättande ur ett förstapersonsperspektiv för första gången framträder. Från att texten 

inledningsvis har bestått av betraktelser från en utomstående tredjepersonsberättare, skiftar 

berättelseperspektivet till en annan form. I den andra strofens två första textrader framgår tydligt 

att någon slags kärleksrelation ligger i förgrunden av den gestaltade miljön, vilket återigen kan 

kopplas till Shakespeares Romeo och Julia.  

 Efter att hälsningen från dödsriket har fått eka, övergår förstapersonsperspektivet återigen 

till en beskrivning av miljön: ”Inne i staden råder ständigt lågsäsong / Och restaurangerna står 

tomma året om”. På ett likartat sätt som den första strofen målar upp en bild av en övergiven 

plats, gör även dessa versrader detta. Däremot skulle också denna miljöbeskrivning kunna vara 

en bildlig beskrivning av ett inre liv hos jaget. 

 Den skrivna texten börjar dock avvika från den framförda versionen efter den andra strofens 

tredje versrad. I den sjungna texten fortsätter ekot från de dödas värld att ljuda: ”(Jag vill ha 

dig, du är min du är bara min)” och ”(Jag vill ha dig, jag är din jag är bara din)” om vartannat. 

Detta förekommer i strof två, fyra och fem.89 Dessa upprepade meningar har betydelse för 

texten, inte bara eftersom de hänger ihop med första strofens miljöbeskrivning, utan också för 

att de knyter ihop låten utifrån ett musikaliskt perspektiv. Raderna skapar en typ av refräng 

bland verser som till synes inte skulle betraktas som refränger i traditionell bemärkelse. Trots 

detta kommer jag i fortsättningen endast referera till den offentliga skrivna textversionen för att 

undvika förvirring. 

 
88 Pär Lagerkvist, Dikter, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1955, s. 7–8.  
89 Jämför bilaga 1 och 2 för en tydlig bild av skillnad mellan tillgänglig skriven text och uppfattad sångtext.  
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 Den havsmiljö som gestaltas i textens första strof återkommer på ett nytt sätt i textens tredje 

strof: ”Och på barer klänger vraken fast / Vi sörjer en förlorad last / Och snön hjälper spillrorna 

i land”. I dessa rader blir språket något mer metaforiskt. ”Vraken” har en dubbel innebörd 

eftersom vrak dels refererar till ett ”förolyckat fartyg”, dels till en ”utslagen person”.90 Ett antal 

människor eller möjligtvis vålnader vistas i baren och jaget räknar sig in till denna grupp. Även 

last har en dubbel innebörd genom att det både betyder ”börda” och ”gods”.91 ”Vi sörjer en 

förlorad last” skulle möjligen kunna hänvisa till en människa eller en relation för jagets del, 

kanske en sådan som tidigare upplevts vara en dålig vana eller ett tungt ok. Detta skulle återigen 

kunna vara en lämplig koppling till Shakespeares verk eftersom älskarnas familjer är ökänt 

rivaliserande, vilket förmodligen innebär viss last för Romeo (och Julia).92 Emellertid framgår 

inte om alla ”vraken” saknar samma person/relation eller om de har förlorat olika ”laster”. 

 Beskrivningen av den ensliga miljön är något som därefter återupptas: ”Svarta grenar 

skymmer huset vitt / Har inte varit här sen allt var ditt / En till salu-skylt som täcks av snö och 

sand”. Jaget har förflyttat sig vidare till huset som hans kärlek en gång haft i sin ägo, men som 

nu ligger ute till försäljning. Vidare kopplar användningen av ”snö och sand” tillbaka till den 

tidigare formuleringen ”trä och sten” som finns med i den första strofens sista rad. Å ena sidan 

betecknar det tidigare ordparet ”trä och sten” byggmaterial, medan denna formulering ”snö och 

sand” visar på tiden som har förflutit sedan det senaste besöket. Å andra sidan kan man se orden 

som motsatspar, där sten och sand står för det mer beständiga, vilket får kontrastera mot det 

mer flyktiga i trä som ruttnar och snö som smälter.  

 Vad beträffar den skriftliga textens stilistiska utformning sker en övergång i den tredje 

strofen, eftersom varje versrad avslutas med manliga rim. Dessa manliga rim uppträder sedan i 

både den fjärde och femte strofen. Detta skiljer sig från övrig text som bortsett från den andra 

strofens ”min” och ”din”, inte innehåller några rim.  

 Ett ytterligare stilistiskt grepp som förekommer i texten är anaforer med det inledande ordet 

”och”: ”Och på verandan sjunger vindspelet din sång / Och tomma fönster står och slår nu 

natten lång / Och gamla minnen är som flagorna som yr / Mot en himmel av järn och gift och 

bly”. Det är å ena sidan en kärleksfull stämning som beskrivs när jaget hör sin älskades sång i 

vindspelet. Å andra sidan målas en bild av förorenad luft som möjligen är svår att inandas. 

Vidare kan beskrivningen ”himmel av järn” återigen associera till Lagerkvists ”Ångest, ångest 

 
90 Svenska Akademiens ordlista, ”Vrak”, 2015, https://svenska.se/saol/?id=3552623&pz=7 (2020-04-27). 
91 Svensk ordbok, ”Last”, 2009, https://svenska.se/so/?id=29411&pz=7 (2020-05-04). Svenska Akademiens 
ordlista, ”Last”, 2015, https://svenska.se/saol/?id=1698474&pz=7 (2020-05-25). 
92 William Shakespeare, Romeo and Juliet, Ware: Wordsworth 1992.  
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är min arvedel” där jaget river sina händer såriga ”mot himlens svarta järn”.93 Specifikt 

ordanvändningen ”gift” i samma mening kan kopplas till Shakespeares tragedi, där Julia intar 

ett gift som ska göra henne skendöd och Romeo intar gift för att befria honom från sorgen över 

vad han tror är Julias död.94 

 En annan intertext som kan härledas till Romeo och Julia och som också bör betraktas som 

ett starkt samband till verket, påträffas i den avslutande strofens första rad: ”Som en Romeo i 

jeans på din balkong”. Denna liknelse alluderar på den kanske mest välkända scenen ur 

tragedin, vilket är balkongscenen i den andra akten. I denna scen förklarar rollerna sin kärlek 

för varandra från olika platser: Julia står på sin balkong och Romeo nedanför.95 Däremot bör 

kanske versraden betraktas som en parafras då det nu är Romeo som står på balkongen, medan 

Julia inte tycks vara närvarande. Vidare har även versraden: ”Som en Romeo i jeans på din 

balkong” slående likheter med raden: ”What if I were Romeo in black jeans”, från Michael 

Penns låt ”No Myth” (1989).96 Bägge textförfattarna moderniserar karaktären från 

Shakespeares verk genom att ikläda honom moderna kläder, vilket också tyder på ett samband 

mellan Penns låttext och Shakespeares verk. Vidare kan andra samband vara urskiljbara, vilket 

nämns i senare stycke.  

 I efterföljande text säger jaget att: ”Jag är skuggan vid din skärmdörr än en gång / Och din 

klänning är som trasor i min hand / Och jag lämnar inga fotspår ens i sand”. Den första raden 

kan tolkas på tre sätt. Att jaget ”är skuggan” skulle kunna vara en metafor för att han känner 

sig ofullkomlig utan sin andra hälft och att detta har skett vid flera tillfällen. För det andra kan 

man se denna formulering som att jaget är samma typ av osympatiska karaktär som Berg skriver 

om i ”Insekter” (2000): ”Jag har skuggat dig i år / jag har sparat varje klipp / och så såg du mig 

i går / jag såg rädslan i din kameravana blick”. Ett liknande jag förekommer även i ”Din skugga” 

från samma år: ”Låt mig bli din skugga / Jag skadar dom som ler”.97 I en sådan tolkning skulle 

formuleringen ”Jag är skuggan vid din skärmdörr än en gång” antyda att jaget tidigare har varit 

på balkongen oombett eftersom han har skuggat den han älskar. Slutligen kan formuleringen 

också betyda att han känner sig lika förbisedd och bortglömd som en skugga.  

 Textens sista versrad: ”Och jag lämnar inga fotspår ens i sand” skulle i så fall vara en 

beskrivning av hur lite intryck jaget har gjort hos sin älskade. Jaget känner sig så obetydlig och 

 
93 Pär Lagerkvist, Dikter, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1955, s. 7–8. 
94 William Shakespeare, Romeo och Juliet, [Ny utg.], övers. Göran O. Eriksson, Stockholm: Ordfront 2003.  
95 William Shakespeare, Romeo och Juliet, [Ny utg.], övers. Göran O. Eriksson, Stockholm: Ordfront 2003, s. 42–
49.  
96 Genius.com, ”Michael Penn – No Myth” , https://genius.com/Michael-penn-no-myth-lyrics (2020-05-19). 
97 Joakim Berg, ”Insekter”, Kent.nu, http://kent.nu/latar/insekter/ (2020-05-19). 
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bortglömd att han inte ens lämnar fysiska avtryck i material som lätt låter sig formas. En 

ytterligare tolkning av formuleringen är att jaget är död, vilket återkopplar till den inledande 

strofens innehåll. Dessutom skulle versraden också kunna ha ett intertextuellt samband till 

Lagerkvists dikt ”Det är vackrast när det skymmer” där jaget menar att: ”Jag skall vandra / – 

ensam utan spår”.98 Denna dikts övergripande tematik överensstämmer också till viss del med 

”Romeo återvänder ensam” eftersom den handlar om det förgängliga och att vår tid är räknad. 

Nämnda dikt kan också betraktas som en intertext i en senare utgiven låttext av Kent. I ”Innan 

himlen faller ner” från 2014 skriver Berg att: ”Vi äger ingenting, se det som ett lån / Vi får inget 

med oss när vi går”.99 I jämförelse skriver Lagerkvist att: ”Allt är givet / människan som lån / 

Allt är mitt och allt ska tagas ifrån mig”.100 Att en senare utgivna text av Kent har viss 

överensstämmelse med samma dikt av Lagerkvists styrker sambandet. 

 Tilläggsvis har även handlingen i ”Romeo återvänder ensam” vissa likheter med en dikt från 

Bruno K. Öijers Det förlorade ordet (1995): ”ibland återvänder jag till det / övergivna huset / 

för att se tillbaka över mitt liv / och varje gång / hänger tapeterna sönderrivna / ännu en ruta är 

utslagen och krossad”. 101 I den dikten återfinns således samma situation med att återvända till 

en ett övergivet hus, och jaget gör samma upptäckt: ”och inget finns kvar / men huset svävar / 

fortfarande svävar huset över marken”.102 Detta bör emellertid betraktas som ett implicit 

samband eftersom det inte finns några slående likheter rent språkligt.103 

 Som nämnt tidigare är sambandet mellan ”Romeo återvänder ensam” och Shakespeares 

Romeo och Julia explicit och starkt. Huruvida sambandet är vänskapligt eller antagonistiskt 

beror dock på vilken tolkning av handlingen som läsaren väljer.  

 På ett likartat sätt som fan fiction tillåter läsare skriva vidare på ett verk, kan man betrakta 

”Romeo återvänder ensam” som en fortsättning på Shakespeares verk. I en sådan tolkning är 

bägge huvudkaraktärerna döda precis som i originalverket och har aldrig återförenats i något 

efterliv. Romeo återvänder som död för att besöka platser som han förknippar med sin kärlek 

och han begrundar nostalgiskt det liv som varit. I en sådan tolkning är det intertextuella 

sambandet vänskapligt.  

  En annan tolkning av handlingen, som också visar ett vänskapligt samband till Shakespeares 

verk, är att se låttexten som en omskrivning av originalverkets slut. I den är inte Julia död, utan 

 
98 Pär Lagerkvist, Kaos, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1919, s. 84. 
99 Joakim Berg, ”Innan himlen faller ner”, Kent.nu, https://kent.nu/latar/innan-himlen-faller-ner/ (2020-05-13).  
100 Lagerkvist 1919, s. 84. 
101 Bruno K., Öijer, Det förlorade ordet, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1995, s. 81. Dikten i fråga har 
ingen titel.  
102 Bruno K., Öijer 1995, s. 81.  
103 Olsson 2002, s. 60–61. 
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har ”bara” övergett Romeo. Utifrån handlingen i Romeo och Julia skulle det vara möjligt att 

tänka att Julia i slutändan valde att gifta sig med Paris och Romeo blev landsförvisad eller 

avrättad för det mord han utförde.104 Denna tolkning har möjligen ett större stöd i texten 

eftersom de återupprepande fraserna i ”ekona” aldrig formulerar att Julia vill ha jaget.  

 Slutligen kan man betrakta texten som en till största del metaforisk beskrivning av känslan 

av att vara övergiven. Jagets känsla speglas i det bildliga; de övergivna landskapen som 

gestaltas genom exempelvis tomma restauranger och ett igenväxt hus som är till salu. I Göran 

O. Erikssons översättning av Romeo och Juliet kommenterar han verket och menar att ”Romeo 

talar i bilder” i balkongscenen.105 I ”Romeo återvänder ensam” syns denna uppfattning av 

Shakespeares verk genom att samma riklighet i bildspråket får illustrera jagets inre känsloliv. 

Samtidigt är inte målandet av inre känslor genom kalla och övergivna landskapsbilder något 

unikt för just denna Kentlåt, vilket framhävs av Johansson.106  

 Som nämnt framträder en skillnad vid jämförelse mellan skriven och framförd text. När den 

musikaliska textversionen tas i beaktning är en möjlig tolkning att den ”vanliga” sången skildrar 

jagets rörelse och samtidigt målar upp hans inre känslor, medan de återupprepade ”ekona” är 

jagets tankar. Upprepandet av raderna: ”(Jag vill ha dig, du är min du är bara min)” och: ”(Jag 

vill ha dig, jag är din jag är bara din)”, blir nästintill ett maniskt mantra för jaget. Kopplat till 

tolkningen av att skuggan på balkongen är en metafor för att vara förbisedd, skulle 

upprepningarna möjligen tyda på jaget är förälskad i en kvinna som han liknar vid Julia, vilken 

i själva verket inte vill ha honom. Även tidigare nämnda ”No Myth” av Penn skulle möjligen 

kunna stödja denna tolkning. Penns låttext handlar om ett jag som känner sorg över en relation 

som tagit slut för tidigt: ”She hopes we can be friends” och ”We said goodbye before hello / 

My secrets she will never know”.107 På samma sätt tycks jaget i ”Romeo återvänder ensam” ha 

en obesvarad kärlek för någon. Denna tänkbara intertextuella relation innebär också att ”No 

Myth” bör betraktas som en stark intertext.  

 Den sistnämnda tolkningen har sannolikt störst stöd. Jaget jämför sig med det djupt 

förälskade paret som gör allt för att vara med varandra, medan han aldrig får sin kärlek 

besvarad. Jaget vältrar sig snarare i sin olycka över att behöva vara utan den han vill ha. I den 

tolkningen skulle intertexten nästintill vara att betrakta som en travesti av Shakespeares verk, 

vilket i sin tur skulle kunna innebära att det är antagonistiskt förhållande som råder mellan de 

 
104 William Shakespeare, Romeo and Juliet, Ware: Wordsworth 1992. 
105 Göran O. Eriksson, ”Pjäsen, scen för scen”, i Romeo och Juliet, [Ny utg.], William Shakespeare, övers. Göran 
O. Eriksson, Stockholm: Ordfront 2003, s. 140. 
106 Johansson 2013, s. 48.  
107 Genius.com, ”Michael Penn – No Myth” ,  https://genius.com/Michael-penn-no-myth-lyrics (2020-05-19). 
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två verken.108 Oavsett tolkning är det intertextuella sambandet till Shakespeares Romeo och 

Juliet att betrakta som starkt, eftersom avvikelse från verket som helhet inte nödvändigtvis 

behöver indikera på ett svagt samband.109  

3.2 ”Sjukhus” 

”Sjukhus” återfinns på Kents album Röd, vilket släpptes år 2009. På omslaget framställs en 

kvinna vars vita hud kontrasterar mot en mycket svart bakgrund. Kvinnan har bar överkropp 

och halva hennes ansikte slukas av den svarta fonden. Ett sätt att tyda denna bild är att kvinnan 

har något att dölja. Titeln Röd är rödfärgad och är det enda i bilden som har en färg. Denna 

färgs symbolik kan tolkas på en hel del sätt. Däribland förknippas röd med kärlek och synd, 

men också som en vänsterpolitisk färg.  

 Vad beträffar övrig paratext, såsom låttiteln behöver inte ”Sjukhus” nödvändigtvis hänvisa 

till den institutionella byggnaden. Förutom att sjuk betyder dålig hälsa, anvisar Svensk ordbok 

om att ordet betecknar ”inneboende dåliga kvaliteter”.110 I Svenska Akademiens ordlista 

återfinns även beskrivningen av sjuk som ”moraliskt osund”.111  

 Som helhet består ”Sjukhus” av tio strofer. Musikaliskt är den en blandning mellan en typ 

av ”stråkar” och tydligt elektronisk musik, vilken bitvis får en storslagen utformning på valda 

delar. I introt är nämnda ”stråkar” dämpade och dess intrycket blir att de spelas upp på avstånd, 

för att sedan bli tydligare under första strofen.  

 Den inledande strofen presenterar ett scenario berättat ur ett förstapersonsperspektiv: ”De 

tog mig till en plats där inget växte / Till en plats där bara skuggorna i dammet hade tid / De 

tog mig till en sal, ett solblekt sjukhus / Där alla dörrar var så tunga att de inte krävde lås”. Det 

sjukhus som jaget tas till är möjligen ett gammalt sådant eftersom det är ”solblekt”. Det är en 

mörk miljö som beskrivs eftersom inget växer på denna plats och ordalydelsen ”bara skuggorna 

i dammet hade tid” skulle möjligen kunna läsas som att all tid är räknad förutom för det 

förgångna.  

 Vidare leder ”De” förbi jaget ”rader av stärkta sängar”, vilket onekligen är kopplat till den 

sjukhusmiljö som beskrivs i första strofen. När ”De skriver ditt namn” tar vädret en annan form: 

det börjar regna och ”en ond vind skakar träden”. Ordvändningen ”ditt namn” skulle kunna 

innebära att jaget adresserar texten till en specifik person.   

 
108 Olsson 2002, s. 62. 
109 Olsson 2002, s. 59.  
110 Svensk ordbok, ”Sjuk”, 2009, https://svenska.se/so/?id=46397&pz=7 (2020-05-17) 
111 Svenska Akademiens ordlista, ”Sjuk”, 2015 https://svenska.se/saol/?id=2663398&pz=7 (2020-05-17) 
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 Den tredje strofen: ”Och de tog mig till en smutsig strand / Där vålnader av surfare som 

drunknat samlade PET-flaskor för pant / På en grusväg mellan fält där ondskans blommor tilläts 

växa / Och förvandla evig skog till skvallerpress” kan frambringa flera tankar. Inledningsvis 

skulle en möjlig association vara en dikt av Erik Axel Karlfeldt. Karlfeldt skriver i ”Sjukdom” 

att: ”Jag ser en strimmande båk. / Det står ett okänt folk på strand / och talar ett okänt språk”.112 

I Karlfeldts dikt, som ofta läses biografiskt, uppmålar han situationen av att vara dödligt sjuk 

på ett sjukhus och observationen av stranden med dess okända personer representerar mötet 

med döden.  I ”Sjukhus” kan ”vålnader av surfare” på ett likartat sätt vara ett obekant folk för 

jaget när han leds förbi den smutsiga stranden. Även den tidigare nämnda versraden: ”De tog 

mig till en sal” har likheter med ”Sjukdom”, eftersom Karlfeldt skriver att ”De föra mig till en 

högtidssal”.113 Sambandet till Karlfeldts ”Sjukdom” återupptas vid flertalet tillfällen.  

 Som helhet uppvisar den tredje strofen en typ av ekokritik. Den smutsig stranden med 

vålnaderna som plockar plast- och/eller aluminiumbehållare är en slags beskrivning av 

samtiden, med bakgrund av att våra hav har en stor del skräp, däribland plast. Bland annat har 

det rapporterats att havet kommer ha mer plast än fisk om 30 år.114  Tillika iakttar jaget att ”evig 

skog” blir till ”skvallerpress”, vilket kan tolkas som en kritik mot att vi människor förbrukar 

jordens resurser för meningslösa ting. Ordvalet ”skvallerpress” förknippas därutöver ofta som 

en typ av ”fulkultur”. Detta kontrasterar till ”ondskans blommor”, vilket är en titel till en av 

Charles Baudelaires diktsamlingar115 och som i motsats till ”skvallerpress” kan betraktas som 

”finkultur”. Dock är denna blinkning till Baudelaire verk snarare en metafor för mänskligheten 

än någon starkare intertext till verket som helhet.  

 Den ekokritik som kan skönjas i tredje strofen kan även tydas i den fjärde strofen: ”Och de 

pekar mot en fond, giftgula moln / Orangea lampor, tysta silos, jetplans ångspår, bengrå torn”. 

På samma sätt som ”de” får jaget att rikta sin uppmärksamhet mot hur världen ser ut i den 

föregående strofen, uppmärksammas jaget om att bakgrunden utgörs av ”giftgula moln” och 

”jetplans ångspår”, vilket troligen har undgått honom tidigare. Det är en dystopisk känsla som 

uppmålas och detta stärks ytterligare i nästföljande versrader: ”De viskar i mitt öra: / ’Ser du 

framtiden, ser du hur inget växer, inget lever men ingen dör?’”. Dessa textrader kan å ena sidan 

 
112 Erik Axel Karlfeldt, Flora och Bellona, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1918, s. 82. 
113 Karlfeldt 1918, 83. 
114 Arash Mokhtari ”Rapport: mer plast än fisk i havet år 2050”, SVT nyheter 20/1 2016, 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rapport-mer-plast-an-fisk-i-haven-ar-2050 (2020-05-19) 
115 Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, 1857. Den ursprungliga titeln på franska har översatts till både 
Ondskans blommor och De ondas blommor på svenska.  
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framstå som ett hot för jagets del, å andra sidan en upplysning om det rådande världsläget, där 

det sistnämnda framstår som mer sannolikt sett till föregående rader. 

 Den efterföljande strofen, som också utgör versen i den musikaliska versionen, målar upp 

en insikt hos jaget: ”När man äntligen kan se alla mekanismerna där bakom / Så blir man aldrig 

rädd mer / När man äntligen kan se alla kejsare stå nakna / Så vänder allt igen / Allt vänder om 

igen”. Jaget upplever att han har sett igenom allt, såväl samhällets uppbyggnad som dess styre. 

Detta ”aha-ögonblick” får en ytterligare förstärkning i den musikaliska versionen. Musiken tar 

en annan form genom att den tidigare tydligt elektroniska musiken i viss mån stannar upp och 

några hårda marschliknande trumslag och ”stråkar” ersätter detta. Detta följs av ett stick där 

musiken blir pompös.  

 I ovanstående strof kan även en explicit och stark intertext urskiljas. ”När man äntligen kan 

se alla kejsare stå nakna” kan med stor sannolikhet alludera på H. C. Andersens ”Kejsarens nya 

kläder”.116 I denna konstsaga möter vi en kejsare som tycker om vackra kläder. Två bedragare 

drar nytta av detta genom att påstå att de kan väva ett tyg som är osynligt för personer som är 

odugliga i sitt arbete eller helt enkelt är dumma. När kejsaren till sist får kläderna som 

egentligen inte finns, vågar inte omgivningen erkänna att de inte ser kläderna. Däremot avslöjar 

ett barn att kejsaren är naken, vilket leder till att även de övriga instämmer.117 Vid beaktande 

av denna intertext är det mycket troligt att versraden innebär att jaget har sett igenom styrets 

lögner. 

 I den sjätte strofen tycks viss tid ha gått sedan strof fem: ”Jag vaknar i en sal, på ett skuggigt 

sjukhus står en kvinna / vid min säng som blekt sina tänder en grad för hårt / Hon smeker min 

kind varligt med en hand konstgjord som dockors / Rynkfri, ringlös, målad, tung och 

febervarm”. Med stor sannolikhet känner inte jaget kvinnan som nämns, eftersom han inte 

benämner henne vid namn. Hon är troligtvis en sjuksköterska med bakgrund mot att hon 

försiktigt smeker jagets kind. Detta bygger jag på att sjuksköterskor ofta uppfattas som mer 

omhändertagande jämfört med läkare. Vidare kan strofen återigen föra tankarna till ”Sjukdom” 

där Karlfeldt skriver att: ”Mina trötta ögon betrakta / en vilande sfinx i blått”.118 Denna mytiska 

varelse är i Karlfeldts fall en metafor för den sjuksköterska som vårdar jaget.  

 ”Sjukhus” kan också associera till Bruno K. Öijers dikt ”Drömmen”.119 I denna dikt skildrar 

jaget en tidigare dröm där hen ”låg förlamad av sjukdom” och berättar att: ”ur avgrunden av 

 
116 H. C. Andersen, ”Keiserens nye Klæder”, i Eventyr, fortalte for Børn, 1837. 
117 H. C. Andersen, Kejsarens nya kläder, övers. Jadwiga P. Westrup, Stockholm: AWE/Geber, 1980.  
118 Karlfeldt 1918, 83. 
119 Öijer, Bruno K., Det förlorade ordet, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1995, s. 96–97.  
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svart / växte det gudinneliknande skenet av en kvinna / som om hon spunnits fram ur ett 

vinddrag / av små självlysande ljuspunkter”.120 På samma sätt som i ”Sjukhus” kommer denna 

kvinna för att ta hand om jaget. Vidare beskrivs kvinnan i ”Drömmen”: ”vart hon bar mej och 

jag hann / bara se skymten av hennes ansikte / och hur hennes mun öppnats stelt och 

mekaniskt”.121 Denna mystik som ligger över kvinnan återfinns även i ”Sjukhus” där hennes 

hand beskrivs som ”konstgjord”. Andra likheter med Öijers dikt återfinns i ”Sjukhus” fjärde 

strof där ”de” viskar till jaget om framtiden. Jämförbart säger jaget i Öijers dikt att: ”tre gånger 

viskade hon mitt namn / och gjorde mig lugn”.122 Skillnaden är dock att denna kvinna lugnar 

jaget med sin viskning, medan jaget i ”Sjukhus” får ett oroväckande meddelande. Dessutom är 

Öijers dikt explicit skriven som en återberättelse av en dröm. Denna intertext skulle trots 

likheterna kunna bedömas som svag.123 

 Fortsättningsvis konstaterar jaget i den sjunde strofen att: ”Min hud är vitt porslin, små ilskna 

utslag är en släng av / allergi främst mot min samtid och min tro”. En motsvarande liknelse 

återfinns även i Karlfeldts ”Sjukdom” där jaget jämför sin sjukdom: ”Det är som i 

mässlingsnätter / för länge, länge sen”.124  

 Texten fortsätter med versraderna: ”Jag skriver ditt namn tveksamt på ett vykort, liksom 

testar / Vem du var, det har jag glömt för längesen”, vilket kan återkopplas till den andra strofens 

rad: ”De skriver ditt namn just när regnet träffar fönstret”. Däremot minns inte jaget längre vem 

”du” är. Som tidigare nämnt kan ”du” referera till en utomstående person, men jaget skulle även 

kunna referera till sig själv.   

 Den åttonde strofen består av samma innehåll som den femte med undantag från den första 

versraden som ersätts med: ”När man äntligen kan se vem som drar i alla trådar”. Därefter 

övergår texten till omkväde där frasen: ”Jag går ensam in i ljuset” återupprepas fyra gånger.  

 I ”Sjukhus” kan det offentliga landskapet som Johansson diskuterar som ett tema i Kents 

låttexter möjligen återfinnas.125 I början av texten menar jaget att ”en ond vind skakar träden” 

när ”De skriver ditt namn”. Detta skulle kunna innebära att jaget hänvisar till sig själv som ”du” 

och har de ”inneboende dåliga kvaliteter” som sjuk också kan betyda.126 ”De” pekar och tar 

jaget till olika platser. När detta sker observerar jaget att ”bara skuggorna i dammet hade tid” 

på det solblekta sjukhuset. Detta kan tolkas som en typ av välfärdskritik, då mot 

 
120 Öijer 1995, s. 96. 
121 Ibid, s. 96–97. 
122 Ibid, s. 97.  
123 Olsson 2002, s. 59. 
124 Karlfeldt 1918, 85.  
125 Johansson 2013, s. 49–50.  
126 Svensk ordbok, ”Sjuk”, 2009, https://svenska.se/so/?id=46397&pz=7 (2020-05-17) 
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vårdpersonalens arbetsförhållanden. Vidare ser jaget bland annat att skogen bli till 

”skvallerpress” och en fond av giftgula moln, vilket kan tydas som en kritik riktad mot hur vi 

använder jordens resurser och smutsar ner naturen. Efter dessa upptäckter genomgår jaget en 

förändring. Han glömmer bort vem ”du” är och han får ”små ilska utslag” som är en 

överkänslighet mot samtiden. När jaget får insikt om hur världen ser ut och hur styret 

undanhåller sanningen, finner han ro att gå ”ensam in i ljuset”. Att gå in i ljuset skulle å ena 

sidan kunna tolkas som ro för att döden, men det skulle å andra sidan kunna hänvisa till att han 

går över till den ”goda sidan”, eftersom ljuset inte sällan förknippas med just detta.  

3.3 ”Allt har sin tid” 

Låten ”Allt har sin tid” återfinns på Kents album Tigerdrottningen från 2014.  Vad beträffar 

albumtiteln har djuret tiger förekommit både skriftligt och bildligt tidigare i Kents karriär. 

Exempel på detta är den bengaliska vita tigern som är avbildad på albumomslaget till Vapen 

och ammunition från 2002. Vidare används formuleringen ”En tiger som skäms” i låten 

”Sverige” på samma album. Denna ordalydelsen anspelar på ”En svensk tiger”, vilket användes 

i en kampanj under beredskapstiden för att motverka att svenskarna avslöjade nationella 

angelägenheter för utomstående. Illustrationen av den blå-gulrandiga tigern på kampanjbilden 

syftade också till att visa att svenskarna var potentiellt starka och farliga.127 På ett likartat sätt 

skulle namnet Tigerdrottningen kunna avse en stark och farlig svensk, men då i form av en 

ledare. Albumtiteln skulle i så fall kunna ge en fingervisning om ett politiskt innehåll i texterna. 

På omslagsbilden porträtteras en kvinna som den tigerdrottning som titeln refererar till. Hon 

gestaltas nästintill som ett träd med sina utsträckta armar och med trädgrenar som omger hennes 

överkropp. Symboliken i denna gestaltning av ett träd kan tolkas på flera sätt, bland annat kan 

träd hänvisa till kunskap eller liv. Samtidigt har inte grenarna på bilden några blad, vilket skulle 

kunna tolkas som ett dött träd, vilket däremot symboliserar syndaren i kristen tro.128 

 Den musikaliska versionens intro har ett lugnt tempo och består av en synt och en slinga vars 

takt låter som hjärtslag. Detta fortgår under den första strofen som lyder: ”Just när himlen ändrar 

färg, från svartnat silver till rött guld / Sensommarregn över Karlberg / Där slutar vår värld i ett 

bråddjup”. Med bakgrund mot att Stockholmsområdet ”Karlberg” omnämns förstås att platsen 

som skildras är Sveriges huvudstad.  

 
127 Dick Harrison, ” Varför användes uttrycket ’En svensk tiger’?”, SVD.se 20/9 2019, https://www.svd.se/varfor-
anvandes-uttrycket-en-svensk-tiger (2020-05-17) 
128 Hans Biedermann, Symbollexikonet, övers. Paul Frisch och Joachim Retzlaff, Stockholm: Forum 1991, s. 430–
432. 
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 Att Stockholm är textens geografiska position framgår även i den andra strofen men staden 

liknas då vid en religiös plats: ”Åh Stockholm / Vår slutstation, vårt mål (templet i Jerusalem)”. 

Formuleringen ”Vår slutstation, vårt mål” skulle kunna leda tankarna till Jakob Hellmans ”Tåg” 

(1989), eftersom denna låttext innehåller en identisk ordföljd: ”Så du vill se vår slutstation, vårt 

mål”.129 Dessutom nämns Hellmans album …och stora havet, i vilken ”Tåg” ingår, i Kents låt 

”Vid din sida”.130 Å andra sidan bedöms sambandet som svagt eftersom slutstation och mål är 

synonyma ordpar och inga övriga likheter mellan texterna finns. Ur ett musikaliskt perspektiv 

sker en förändring röstmässigt i dessa textrader eftersom Berg ackompanjeras av en kvinnlig 

röst, som också följer låten ut.   

 Ovanstående rader följs av: ”Nu känns allt slitet, trångt och ängsligt (det var längesen) / Går 

över bron mot Fridhemsplan (stan är som ett fängelse) / Och mina sista ord blir: Förlåt för allt 

jag aldrig sa”’. Samtidigt som Sveriges huvudstad betraktas som såväl ett mål för en resa som 

en helig plats, beskrivs staden i negativa termer och liknas vid ”ett fängelse”. Det finns således 

delade känslor till Stockholm. Den fjärde strofen som följer är uppbyggd av antiteser och kan 

sannolikt skapa associationer hos mottagaren: 

En tid att bygga upp, en tid att riva ner / En tid att gråta, en tid att le / En tid att sörja, en tid att dansa / En 

tid att vara säker, en tid att chansa / En tid att tiga, en tid att tala / En tid att älska, en tid att hata / En tid 

att ha, en tid att mista / En tid för den första / En tid för den sista  

Ovanstående strof har slående likheter med bibelversen ”Allt har sin tid” (pred. 3:1–8), som 

ingår i Gamla testamentet, och då inte bara med bakgrund mot att titlarna till texterna är 

likadana. Låttexten har flest likheter med följande stycke från bibelversen:  

en tid att riva ner, en tid att bygga upp, / en tid att gråta, en tid att le, / en tid att sörja, en tid att dansa, / en tid 

att kasta stenar, en tid att samla stenar, / en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag, / en tid att skaffa, en 

tid att mista, / en tid att spara, en tid att kasta, / en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, / en tid att tiga, en tid 

att tala, / en tid att älska, en tid att hata, / en tid för krig, en tid för fred. 

Vid jämförelse av textutdragen framgår att antiteserna i bibelversens rad: ”en tid att riva ner, en 

tid att bygga upp,” har bytt plats i låttexten. Möjligen för att det finns en större logik i att bygga 

upp något innan det kan rivas ner. Dessutom har ”ha” ersatts med ”skaffa” och några av 

versraderna har omvandlats till andra antiteser, däribland: ”En tid att vara säker / en tid att 

chansa”. Orsaken till denna förändring kan möjligen vara att ”chansa” rimmar på ”dansa” och 

 
129 Genius.com ”Jakob Hellman - Tåg”, https://genius.com/Jakob-hellman-tag-lyrics (2020-05-18). 
130 Joakim Berg, ”Vid din sida”, Kent.nu, https://kent.nu/latar/vid-din-sida/ (2020-05-18). 
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att det i sin tur skapar ett flyt jämfört med att behålla: ”en tid att kasta stenar, en tid att samla 

stenar,”. Trots de stora likheterna bör låttexten inte betraktas som ett plagiat eftersom texterna 

fortfarande avviker en hel del från varandra. Eftersom denna explicita intertext kan ha en 

betydelsefull roll för tolkning av texten som helhet diskuteras detta samband närmare senare.131 

 Texten övergår därefter till en dialog, vilket framgår tydligare i den musikaliska versionen. 

I den versionen är det Berg som sjunger de meningar som tilltalar ett ”du”, medan den kvinnliga 

rösten framför sången som det ”du” han riktar sig mot. Exempelvis är dessa rader utformade på 

följande vis: ”Du dödar med ett leende / Jag dödar med ett leende”. Vidare menar jaget att ”du” 

”träffar mitt i prick” och det inte finns någon ”tveksamhet” hos duet, vilket kvinnan upprepar 

om sig själv. Tillsammans sjunger de att: ”Du träffar alltid hjärtat mitt och Ingen tar oss levande 

/ Dom tar oss aldrig levande”. Under dessa textrader ökar även tempot. Detta förhöjda tempo 

fortgår fram till den sista strofen.  

 Den sista versraden från den femte strofen återkommer därefter i den sjätte: ”(Dom tar oss 

aldrig levande)”. Dessutom används en liknande variant: ”(Ingen tar oss levande)”. I den 

musikaliska versionen är det Berg som framför nämnda fraser. Samtidigt som detta sker 

återkommer antiteser, men då i annan utformning: ”En tid för dig, en tid för mig”, ”En tid att 

ha, en tid att ge”, ”En tid för tvivel, en tid för hopp” och ”En tid för dom, en tid för oss”. Även 

dessa versrader hänger samman med Predikarens bibelvers som intertext. Nämnda rader samt 

den ytterligare versraden: ”Vi har vår tid” sjungs av den kvinnliga rösten. Denna 

sammansättning av de olika versraderna skapar ett rörigt intryck som möjligen illustrerar att de 

två karaktärerna har delade känslor för varandra, men samtidigt framhävs tidens betydelse.  

 Den efterföljande texten målar upp typiska symboler för rikedom: ”Limousinen står på 

tomgång, det ljuva livet väntar inte / Döda stjärnor gnistrar, som diamanter, diamanter…”. Ett 

bättre liv väntar för karaktärerna, men samtidigt är tiden knapp. Därefter konstateras att: ”Du 

är min bästa vän / Den jag älskar mest på Jorden / Men jag är lost in space nu, och rymden är 

så stor / Diamanter, diamanter… och rymden är så stor”. Jaget beskriver att han har tappat 

fotfästet, vilket kan tolkas på två sätt utifrån de intertexter som mottagaren möjligen förknippar 

med formuleringarna. Ordet rymden tillsammans med diamanter skulle kunna alludera på The 

Beatles textrad ”Lucy in the Sky with Diamonds” i låten med samma namn.132 Utifrån att denna 

låt ofta förknippas med LSD skulle även raderna i ”Allt har sin tid” på ett liknande sätt kunna 

 
131 I tillägg kan även framhävas att bibliska referenser uppträder flera gånger genom Kents karriär. Bland annat 
förekommer detta i ”Socker” (2002) och ”Våga vara rädd” (2007).  
132 Genius.com,” The Beatles - Lucy in the Sky with Diamonds”, https://genius.com/The-beatles-lucy-in-the-sky-
with-diamonds-lyrics (2020-05-18). 
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refererar till droganvändning. Albumet som ”Lucy in the Sky with Diamonds” återfinns på, 

nämns även i Kents ”Våga vara rädd” (2007): ”Det är 40 år sen just idag / Beatles var the lonely 

hearts club band / din farmor hade just fyllt 18 år”.133 Vilket skulle kunna styrka ett sådant 

samband. Å andra sidan skulle en möjlig intertext i: ”Men jag är lost in space, och rymden är 

så stor” vara den äldre Kentlåten ”När det blåser på månen” (1995) där jaget frågar sig själv: 

”är jag en Astronaut / är jag så ensam?”.134 På ett liknande sätt skulle rymden i så fall används 

metaforiskt för att beskriva en känsla av ensamhet och isolering. Dock skulle bägge 

ovanstående intertexter möjligen vara att betrakta som implicita. 

 I såväl den sista som den tredje strofen förekommer raderna: ”En sak i taget, allt har sin plats 

/ En sak i taget, allt har sin tid”. En intertext som möjligen kan skönjas i dessa rader är Vad sa 

pappa Åberg? (1989). I denna barnbok av Gunilla Bergström påträffas också ”Allt har sin tid” 

från Predikaren, men då även i varianten: ”Allt har sin tid – en sak i taget”.135 Förutom denna 

fras som förekommer också olika varianter av ”Var sak har sin plats”.136 Däremot är detta 

möjligtvis en svag intertext eftersom Bergströms bok snarare bygger på samma verk som 

låttexten och eftersom det inte finns några ytterligare samband mellan verken. Vidare är den 

tredje och den sista strofen omgärdad av ett lugnt musikaliskt tempo. Med bakgrund mot detta 

är det möjligt att se textraderna som att jaget försöker att trösta sig själv.  

 Vid överblick av texten som helhet skulle en möjlig tolkning av texten vara att den innehar 

ett liknande budskap som återfinns i tolkningar av Predikaren. I inledningen till Predikaren, 

skriven av LarsOlov Ericsson, framhävs att den i grund och botten präglas av en pessimistisk 

ton.137 För att ”ytligheten” ska bekämpas och för att det vara möjligt att leva i en värld som är 

dåraktig fordras en tro till Gud.138  

 Om en sådan tolkning tillämpas, är denna ”ytlighet” i låttexten ”Allt har sin tid” illustrerad 

genom ord som förknippas med rikedom: diamanter och en limousin. Vidare skulle den första 

strofens ordalydelse om att ”himlen ändrar färg” från den billigare metallen ”svartnat silver” 

till den dyra metallen ”rött guld”, kunna vara en metaforisk beskrivning för att 

framtidsutsikterna förändras till det bättre. Jaget ser rikedom och lyx breda ut sig, men samtidigt 

 
133 Joakim Berg, ”Våga vara rädd”, Kent.nu, https://kent.nu/latar/vaga-vara-radd/ (2020-05-28). 
134 Joakim Berg, ”När det blåser på månen”, Kent.nu https://kent.nu/latar/nar-det-blaser-pa-manen/ (2020-05-
19). 
135 Gunilla Bergström, Vad sa pappa Åberg?, Fjärde upplagan, Stockholm: Rabén & Sjögren 2017, s. 4, 30. 
136 Bergström 2017, s. 5, 26. 
137 Bibel 2000: texterna : Gamla testamentet, Tillägg till Gamla testamentet - de apokryfa eller 
deuterokanoniska skrifterna, Nya testamentet : Bibelkommissionens översättning 1999, Stockholm: Verbum 
1999, s. 643–644.  
138 Ibid.  
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leder denna rikedom till ”bråddjup” för ”vår värld”. Möjligen hänvisar ”vår värld” till de två 

personer som framkommer i den musikaliska versionen. I ett sådant fall skulle: ”Du är min 

bästa vän / Den jag älskar mest på Jorden / Men jag är lost in space nu, och rymden är så stor”, 

innebära att karaktärerna blir ensamma om de väljer en materialistisk livsstil.  

 I låttexten har dock inte jaget någon tro till gud eftersom han menar att ”Döda stjärnor 

gnistrar”. Detta stödjer jag på att stjärnor som förekommer i bibeln emellanåt fungerar som en 

symbolik för Guds närvaro, exempelvis i Matt. 2:1-12 där de tre vise männen leds till det 

nyfödda Jesusbarnet.   

 En ytterligare tolkning av texten är att den förmedlar kritik mot konsumtionssamhället. Att 

jagets förändrade livsstil med diamanter och limousiner dels leder till ensamhet, dels till att vår 

värld, i ett globalt perspektiv slutar i ”bråddjup”. Betraktas texten som en samhällskritik skulle 

tidigare nämnda paratexters funktion som designator överensstämma, eftersom 

Tigerdrottningen möjligen hänvisar till en stark ledare.  

4 Slutsats 

I denna uppsats har jag analyserat tre låttexter av Kent. För att återkoppla till frågeställningarna 

har syftet varit att besvara: ”Vilka typer av intertextuella inslag kan identifieras i de valda 

låttexterna?” och ”Hur kan identifierade intertexter användas i tolkningen av de valda 

låttexterna?”. 

 Eftersom jag har varit väldigt fri i mina associationer finner jag att de tre låttexterna av Kent 

uppvisar ett rikligt utbud av olika typer av samband till flera andra verk. Ett tydligt exempel på 

en stark och explicit intertext är Shakespeares Romeo och Julia, vilken urskiljs i ”Romeo 

återvänder ensam”. Vidare har jag funnit att ”Romeo återvänder ensam” mycket troligt anspelar 

på Penns låttext ”No Myth”, samtidigt som Penn också alluderar på Shakespeares verk. Sett till 

en specifik formulering, men också den övergripande tematiken är det intertextuella sambandet 

mellan de två låttexterna starkt. Jag har även associerat textrader från ”Romeo återvänder 

ensam” till en nyare och två mer kanoniserade dikter: Öijers titellösa dikt från Det förlorade 

ordet139 respektive Lagerkvists ”Ångest, ångest är min arvedel” och ”Det är vackrast när det 

skymmer”.  

 
139 Öijer 1995, s. 81. 
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 Liksom i ”Romeo återvänder ensam” har jag funnit intertextuella relationer till tämligen 

kanoniserade verk vid analys av låttexten ”Sjukhus”. Exempel på detta är Karlfeldts 

”Sjukdom”, men även H. C Andersens konstsaga ”Kejsarens nya kläder”. Dessutom har jag 

förknippat låttexten till den något modernare dikten ”Drömmen” av Öijer, eftersom texternas 

formuleringar i viss mån sammanfaller med varandra.  

 I ”Allt har sin tid” återfinns en explicit intertextuell relation till Gamla testamentets bibelvers 

med samma titel. Det är sannolikt få som missar detta förhållande, men jag har även identifierat 

intertexter som möjligen är mindre uppenbara. Exempelvis har jag hittat paralleller till andra 

låttexter: ”Tåg” av Hellman,  ”Lucy in the Sky with Diamonds” av The Beatles och ”När det 

blåser på månen”, som är en äldre låt av Kent. Slutligen har jag även funnit en intertextuell 

relation mellan låttexten ”Allt har sin tid” och Bergströms Vad sa pappa Åberg?. På samma 

gång alluderar dock Bergströms verk också på bibelversen ”Allt har sin tid” från Predikaren, 

vilket innebär att sambandet blir svagare.  

 Intertexterna som har kunnat upptäckas kan i vissa fall vara användbara vid tolkning av 

låttexterna. Exempelvis har analysen av ”Sjukhus” visat att kännedom om handlingen i H. C. 

Andersens verk ”Kejsarens nya kläder” kan vara brukbart, eftersom versraden: ”När man 

äntligen kan se alla kejsare stå nakna” mycket troligt refererar till verkets innehåll. Denna 

förkunskap om konstsagans handling kan vara fruktbar vid analys av låttexten, men å andra 

sidan har inte denna intertext någon avgörande roll för en läsning av texten som politisk.  

 Ett annat exempel på vad intertexter kan bidra till är ytterligare tolkningsmöjligheter, vilket 

framgår i analysen av ”Romeo återvänder ensam”, vilken alluderar på Shakespeares Romeo och 

Julia. Om mottagaren av nämnda låttext är bekant med handlingen i Shakespeares verk kan hen 

upptäcka flera alternativa tolkningar av texten, exempelvis kan låttexten betraktas som en 

fortsättning på eller en omskrivning av slutet.  

 Även om analysen i vissa fall har påvisat att intertexter kan stötta vid tolkning av texter, kan 

eventuella intertextuella signaler också skapa en ”oreda” vid användning eftersom de pekar åt 

flera olika håll. Flera av de intertexter som jag har identifierat kanske inte skulle upptäckas av 

andra och mina tolkningar utifrån intertexterna kan emellanåt betraktas som långsökta av vissa. 

Samtidigt är jag medveten om mina generösa associationer. Vidare har aldrig mitt syfte varit 

att undersöka avsedda intertexter eller söka genetiska samband mellan Kents låttexter och andra 

verk. Exempelvis hävdar jag inte att Berg har läst Karlfeldt, även om samband kan upptäckas. 

De slutsatser om intertextuella samband som har dragits är inte definitiva eller att bedöma som 

de enda ”sanna”, utan bör betraktas som möjliga tolkningar.  
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 Sammanfattningsvis kan låttexter vara något svåra att tolka jämfört med annan skönlitterär 

text eftersom de är anpassade för att framföras som sång, vilket ofta formar deras struktur. 

Intertextuella associationer till andra verk kan dock erbjuda en ytterligare dimension för 

mottagaren. I synnerhet kan stora mängder av intertexter möjliggöra fler läsningar av en och 

samma text. Däremot innehar de inte något avgörande roll för lyssnarens reception av texterna 

i den framförda versionen: en låttext är fortfarande en låttext och den kan vara minst lika njutbar 

utan associationer till andra verk. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – ”Romeo återvänder ensam” 

Text: Joakim Berg 

Tillgänglig på: https://kent.nu/latar/romeo-atervander-ensam/. 

 

En isig vind över vattnet bär ett eko från de dödas värld 

En hälsning från ett svartsjukt hånfullt hav 

Och vintern sliter pirens skjul, river lyktor från en firad juli 

från pariserhjulets skelett av trä och sten 

 

(Jag vill ha dig, du är min du är bara min) 

(Jag vill ha dig, jag är din jag är bara din) 

Inne i staden råder ständigt lågsäsong 

Och restaurangerna står tomma året om 

 

Och på barer klänger vraken fast 

Vi sörjer en förlorad last 

Och snön hjälper spillrorna i land 

Svarta grenar skymmer huset vitt 

Har inte varit här sen allt var ditt 

En till salu-skylt som täcks av snö och sand 

 

Och på verandan sjunger vindspelet din sång 

Och tomma fönster står och slår nu natten lång 

Och gamla minnen är som flagorna som yr 

Mot en himmel av järn och gift och bly 

 

Som en Romeo i jeans på din balkong 

Jag är skuggan vid din skärmdörr än en gång 

Och din klänning är som trasor i min hand 

Och jag lämnar inga fotspår ens i sand 
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Bilaga 2 – ”Romeo återvänder ensam” (transkriberad version) 

Text: Joakim Berg 

 

En isig vind över vattnet bär ett eko från de dödas värld 

En hälsning från ett svartsjukt hånfullt hav 

Och vintern sliter pirens skjul, river lyktor från en firad juli 

från pariserhjulets skelett av trä och sten 

 

(Jag vill ha dig, du är min du är bara min) 

(Jag vill ha dig, jag är din jag är bara din) 

Inne i staden råder ständigt lågsäsong 

(Jag vill ha dig, du är min du är bara min) 

Och restaurangerna står tomma året om 

 

Och på barer klänger vraken fast 

Vi sörjer en förlorad last 

Och snön hjälper spillrorna i land 

Svarta grenar skymmer huset vitt 

Har inte varit här sen allt var ditt 

En till salu-skylt som täcks av snö och sand 

 

Och på verandan sjunger vindspelet din sång 

(Jag vill ha dig, du är min du är bara min) 

Och tomma fönster står och slår nu natten lång 

(Jag vill ha dig, jag är din jag är bara din) 

Och gamla minnen är som flagorna som yr 

(Jag vill ha dig, du är min du är bara min) 

Mot en himmel av järn och gift och bly 

 

Som en Romeo i jeans på din balkong 

(Jag vill ha dig, du är min du är bara min) 

Jag är skuggan vid din skärmdörr än en gång 

(Jag vill ha dig, jag är din jag är bara din) 
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Och din klänning är som trasor i min hand 

(Jag vill ha dig, du är min du är bara min) 

Och jag lämnar inga fotspår ens i sand  
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Bilaga 3 – ”Sjukhus” 

Text: Joakim Berg. 

Tillgänglig på: https://kent.nu/latar/sjukhus/. 

 

De tog mig till en plats där inget växte 

Till en plats där bara skuggorna i dammet hade tid 

De tog mig till en sal, ett solblekt sjukhus 

Där alla dörrar var så tunga att de inte krävde lås 

 

De ledde mig förbi rader av stärkta sängar 

Där våra steg ska eka länge efter att vi alla gått ur tiden 

De skriver ditt namn just när regnet träffar fönstren 

Och en ond vind skakar träden, tamburin shakers av döda löv 

 

Och de tog mig till en smutsig strand 

Där vålnader av surfare som drunknat samlade PET-flaskor för pant 

På en grusväg mellan fält där ondskans blommor tilläts växa 

Och förvandla evig skog till skvallerpress 

 

Och de pekar mot en fond, giftgula moln 

Orangea lampor, tysta silos, jetplans ångspår, bengrå torn 

De viskar i mitt öra: 

”Ser du framtiden, ser du hur inget växer, inget lever men ingen dör?” 

 

När man äntligen kan se alla mekanismerna där bakom 

Så blir man aldrig rädd mer 

När man äntligen kan se alla kejsare stå nakna 

Så vänder allt igen 

Allt vänder om igen 

 

Jag vaknar i en sal, på ett skuggigt sjukhus står en kvinna 

vid min säng som blekt sina tänder en grad för hårt 
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Hon smeker min kind varligt med en hand konstgjord som dockors 

Rynkfri, ringlös, målad, tung och febervarm 

 

Min hud är vitt porslin, små ilskna utslag är en släng av 

allergi främst mot min samtid och min tro 

Jag skriver ditt namn tveksamt på ett vykort, liksom testar 

Vem du var, det har jag glömt för längesen 

 

När man äntligen kan se vem som drar i alla trådar 

Så blir man aldrig rädd mer 

När man äntligen kan se alla kejsare stå nakna 

Så vänder allt igen 

Allt vänder om igen 

 

Jag går ensam in i ljuset 

 

Jag går ensam in i ljuset 

Jag går ensam in i ljuset 

Jag går ensam in i ljuset 
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Bilaga 4 – ”Allt har sin tid” 

Text: Joakim Berg. 

Tillgänglig på https://kent.nu/latar/allt-har-sin-tid/. 

 

Just när himlen ändrar färg, från svartnat silver till rött guld 

Sensommarregn över Karlberg 

Där slutar vår värld i ett bråddjup 

 

Åh åh Stockholm 

Vår slutstation, vårt mål (templet i Jerusalem) 

Nu känns allt slitet, trångt och ängsligt (det var längesen) 

Går över bron mot Fridhemsplan (stan är som ett fängelse) 

Och mina sista ord blir: Förlåt för allt jag aldrig sa 

 

En sak i taget, allt har sin plats 

En sak i taget, allt har sin tid 

En tid att bygga upp, en tid att riva ner 

En tid att gråta, en tid att le 

En tid att sörja, en tid att dansa 

En tid att vara säker, en tid att chansa 

En tid att tiga, en tid att tala 

En tid att älska, en tid att hata 

En tid att ha, en tid att mista 

En tid för den första 

En tid för den sista 

 

Du dödar med ett leende 

Jag dödar med ett leende 

Du träffar alltid mitt i prick 

Jag träffar alltid mitt i prick 

Hos dig finns ingen tveksamhet 

Hos mig finns ingen tveksamhet 
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Du träffar alltid hjärtat mitt och Ingen tar oss levande 

Dom tar oss aldrig levande 

 

En tid för dig, en tid för mig 

Vi har vår tid (Dom tar oss aldrig levande) 

En tid att ha, en tid att ge 

Allt har sin tid (Ingen tar oss levande) 

En tid för tvivel, en tid för hopp 

Allt har sin tid (Ingen tar oss levande) 

En tid för dom, en tid för oss 

Vi har vår tid (Dom tar oss aldrig levande) 

 

Limousinen står på tomgång, det ljuva livet väntar inte 

Döda stjärnor gnistrar, som diamanter, diamanter… 

 

Du är min bästa vän 

Den jag älskar mest på Jorden 

Men jag är lost in space nu, och rymden är så stor 

Diamanter, diamanter… och rymden är så stor 

Diamanter, diamanter… och rymden är så stor 

 

En sak i taget, allt har sin plats 

En sak i taget, allt har sin tid… 

 


